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    Jelentés a Szorgalmatos Községi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről,  képviselőtestületének megalakulását következően keletkezett , 

               a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről 

                             

                           

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban : Áht.) 

50/A. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester 

részletes jelentést köteles közzé tenni a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi 

helyzetéről, valamint a képviselőtestület megalakulását követően keletkezett, a 

későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. 

Ezen kötelezettség alapján ismertetem az alábbiakat: 

 

Önkormányzatunk a 2006-2010 választási ciklusban jelentős utat tett meg az 

önkormányzati feladatok ellátását biztosító tárgyi, személyi feltételek 

továbbfejlesztésében. Míg az önállósodás kezdeti éveiben a működést biztosító 

alapok megteremtése volt a fő cél, úgy ez a ciklus a nagy beruházások időszaka 

volt. A fejlődés nagyságrendjét 2006. 12. 31. évi Költségvetési beszámoló 

vagyonkimutatása és a 2010. 06. 30 félévi Költségvetési beszámoló 

vagyonkimutatása szemlélteti. 

 

                                           I. Vagyonkimutatás 

 

           2006. 12. 31                                           2010.06.30                Változás  

                                          e. Ft                              e. Ft             abszolút ért.    % 

Befektetett eszk össz : 298.810                       584.096               +285.286      195                         

Forgóeszközök  össz : 440.222                        478.027              +  37.805      109               

Eszközök           össz : 739.032                     1.062.123              +323.091      144     

 

Saját tőke,  

Tartalék              össz : 726.494                     1.052.041             +325.547      145 

Kötelezettségek  össz :   12.538                          10.082             -    2.456         80      

Források             össz : 739.032                     1.062.123             +323.091       144  
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Kiegészítő: 

 

A vagyongyarapodás nagyságrendje tükrözi Önkormányzatunk fő célkitűzéseit. 

A befektetett eszközök (+) 95%-os növekedése mutatja hogyan bővült 

településünkön az infrastruktúra, hogyan biztosítottuk bővülő, korszerűsödő 

intézmény hálózatunkkal a lakossági ellátást.  A számok mögött a nagyarányú 

fejlesztések eredményei láthatók. 

 

Megvalósult nagyberuházásaink társ településsekkel: 

ROP1.15-2004-11-0005/37 számon nyilvántartott projekt amely a  -Tiszavasvári 

– Szorgalmatos - Tiszalök  települések szilárd burkolattal megépült gyalog-

kerékpárút  beruházását segítette elő . Településünket 1.550m hosszan érinti , s 

vagyonát 40.000 ezer Ft értékben növelte. 

- Szennyvíztisztító és csatornahálózatunk kiépítését Tiszavasvárival egy 

ütemben valósítottuk meg. Településünk szennyvízcsatorna beruházásának 

értéke 286.621ezer Ft, szennyvíztisztító telep értékéből  vagyonrészesedésünk 

48.238 ezer Ft. 

 

Önállóan megvalósult nagyberuházásaink:  

- 2006 – os vagyonmérlegben beruházásként szereplő ÁMK Iskola épület 

átadására a 2007/2008 tanév megnyitójakor került sor. Aktivált értéke: 129.251 

ezer Ft.  

- 2009-ben egészült ki és fejeződött be oktatási központunkat kiegészítő 

épületek – az Óvoda 63.543 ezer Ft értékben és a Tornaterem 67.961 ezer Ft 

értékben. 

Településünk fejlődését biztosítja az infrastruktúra jelentős ütemben való 

fejlesztése. Az első ciklusban elkezdett folyamat amelyben - a szennyvízhálózat 

kialakítása illetve Szorgalmatos Község belterületén útborkolat felújítására, 

burkolat erősítésére került sor – a második ciklusban tovább folytatódott. 

2009- es évben a település korszerű, esztétikus járdahálózattal gazdagodott, 

értéke : 154.357 ezer Ft. 

2010. augusztusában átadott, új központi park díszíti.  

 

A jelentős vagyongyarapodást a Tiszavasvári-Szorgalmatos  

vagyonmegosztásából származó bevételek, az Önkormányzat sajátbevételei 

illetve a sikeres pályázatok eredményeként elnyert pénzforrások biztosították. 

 

Jelentősebb   beruházást finanszírozó nyertes pályázataink : 

Megnevezés:                                      pályázaton elnyert összeg ezer ft 

LEKI Óvodaépítés                                     21.000 

LEKI Óvodaeszköz                                     6.200 

Park                                                            17.000 



Buszbeszerzés                                            11.000 

TIOP- digitális tábla                                     5.200 

Informatikai eszközbeszerzés                       2.000 

 

 

Pénzügyi helyzet: 

 Önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabil, likviditásunk jó. A mindenkori 

fizetési kötelezettségünknek rövid és hosszútávon eleget tudunk tenni, így 

pénzügyi partnereink megbízható fizetőképes önkormányzatnak ismernek el 

bennünket. 

A kimutatásban szereplő kötelezettség állomány 10.082 e Ft -Kv. passzív átfutó 

tétel  4.161 e Ft mely év során technikailag rendezendő, illetve  szállítói tartozás. 

A szállítói tartozás 5.921 e Ft amely tételek fizetési határideje még a 

mérlegkészítés idején június 30-ig nem esedékes, kiegyenlítésük folyamatosan 

ezt követően megtörtént. 

Több évre áthúzódó hosszú távú kötelezettségünk nincs. A beruházási szállítók  

számlái a garanciális javításokra elkülönített összegeken kívül teljes mértékben 

kiegyenlítésre kerültek. 

 

 

 

Szorgalmatos, 2010. augusztus 23. 

 

 

                                                                                         Takács Pálné 

                                                                                          polgármester 


